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19 de juliol del 2010

Presència de clubs i esportistes
de L’H en proves internacionals
Laia Forcadell serà al Campionat d’Europa absolut d’Atletisme, a Barcelona
Estiu especialment intens per
als esportistes de L’H que tenen
cites internacionals les pròximes
setmanes. És el cas dels atle
tes de l’ISS L’H atletisme, Laia
Forcadell, en els 400 tanques, i
Gabor Patzor, 200 llisos, que dis
putaran el Campionat d’Europa
absolut d’Atletisme a Barcelona
del 26 de juliol a l’1 d’agost.
Mentrestant, el saltador de perxa
del club Dídac Salas participarà
en el Mundial júnior de Canadà
del 19 al 25 de juliol.
Pel que fa al beisbol, l’1 d’agost
acaba el Campionat d’Europa a Ale
manya amb la presència del mànager
de l’Hèrcules, Candelario Díaz, com
a segon tècnic de la selecció on hi
ha és el jugador local Óscar Jiménez.
En softbol, la jugadora del club Ana
bel Allué disputarà amb la selecció
l’Europeu júnior a Viena del 25 al 31
de juliol.
En bàsquet, l’aler del CB L’H Al
bert Olmedo es prepara per a l’Eu
ropeu Sub-18 de Lituània del 22 de
juliol a l’1 d’agost. A més, l’entrenador
hospitalenc Lucas Mondelo dirigeix la
selecció Sub-20 femenina a l’Euro
peu de Letònia que acaba el 25 de
juliol. Val a dir també que el fisiote
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Bardina dimiteix
com a presidenta
del CN L’Hospitalet
Àngels Bardina ha deixat de
ser la presidenta del CN L’Hos
pitalet, després de presentar la
seva dimissió per motius perso
nals. Joan Manel Masmitjà, fins
ara vicepresident, es farà càrrec
del club fins al proper mes de
febrer, data en què es convoca
ran eleccions.

Anna Masferrer,
presidenta del Club
Tennis L’Hospitalet

arxiu/ gabriel cazado

Anna Masferrer és la nova pre
sidenta del Club Tennis L’Hospitalet en substitució de Josep
Maria Monzó, després del pro
cés electoral que ha viscut l’en
titat. Masferrer estarà acompan
yada de socis il·lustres del club
com Paco Ramírez, Antonio Navarro o Xavi Gusi.

Laia Forcadell i Kiko Hervás, dos esportistes internacionals de L’Hospitalet

rapeuta Toni Bové, menció especial
en la passada Nit de l’Esport, forma
part del cos tècnic de l’espanyola per
al Mundial absolut de Turquia que
s’inicia el 28 d’agost. I en natació, el
nedador del CN L’H Kiko Hervás par
ticipa fins al 22 de juliol al Campionat
del Món d’Aigües Obertes de Rober
val (Canadà). Del 4 al 10 d’agost,

Hervás nedarà l’Europeu a Hongria.
Paral·lelament, d’altres esportis
tes de L’H ja han triomfat en l’àmbit
internacional. El Club Kihon va sumar
5 medalles al Europeus de Karate
Goju Ryu en cadet i júnior: Aaron
Serralta, dues plates; Pablo Cifuentes,
una plata i un bronze, i Laia Selma,
un bronze. D’altra banda, en el Mun

dial Universitari de Vigo de Taekwon
do, Leyre Matute del Telma L’H va ser
plata en -73 kg. I en el Mundial júnior
de Natació amb aletes, Raquel Marín
del Bellsport va ser quinzena als
800, amb record d’Espanya, i Miquel
Ariño, desè als 400 immersió. Per
últim, el futbolista Jordi Alba disputa
l’Europeu Sub-21. # j. m.

Lluís Planagumà,
nou entrenador
del Pubilla Casas
Lluís Planagumà dirigirà el se
gon equip de futbol de la ciutat,
el Pubilla Casas. El tècnic prové del juvenil B de l’Espanyol i
debutarà amb un equip ama
teur. De moment, el Pubilla Ca
sas ha fitxat Vasco, Nabil, Charli
Lumbreras, Albert García i Oriol
Nacarino.

